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 ปัจจบุนัมีโครงการและแหลง่ความรู้ ทีเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับกลุม่สงัคมเกษตรกรรมอยูเ่ป็นจํานวนมาก หากยงัมีคนกลุม่สงัคมเมือง

อีกจํานวนหนงึทีแม้จะได้รับความรู้จากโครงการและแหลง่ความรู้เหลา่นนัแล้ว ก็ยงัไมส่ามารถนํา 

มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําของตนได้ บางคนอาจจะไมมี่โอกาสได้ไปศกึษาหรือบ้างก็เห็นวา่เป็น

เรืองไกลตวั ด้วยตระหนกัถงึความสาํคญัของปัญหานี การศกึษาในครังนีจงึมีวตัถปุระสงค์เพือ

ทดลองหาต้นแบบและแนวทางในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทีจะชว่ยสง่เสริมความเข้าใจใน

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจแก่คนในสงัคมเมืองได้  

 วิทยานิพนธ์นีเริมจากหาความเข้าใจในหลกัปรัชญาฯ ของกลุม่คนในสงัคมเมือง เพือใช้

เป็นแนวทางพืนฐาน โดยผสานกบัการแปลความหมายของหลกัปรัชญาฯ เป็นทฤษฎีในทาง

สถาปัตยกรรม ทีสอดคล้องสมัพนัธ์กบัเอกลกัษณ์ในสถาปัตยกรรมไทยเช่นเรือนไทยมาใช้ออกแบบ 

โดยเริมจากนิยามทีวา่ความสมดลุในความคดิและการกระทํา และการปรับตวัให้เข้ากบัสงิแวดล้อม 

ของแตล่ะบคุคล เป็นทฤษฎีของความสมดลุแบบไมส่มมาตรและการปรับเปลียนได้ มาใช้เป็นหลกั

ในการออกแบบโครงการ 

 ผลการศกึษาและออกแบบ แสดงถงึทีวา่งทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะของความสมดลุ

แบบไมส่มมาตร สามารถปรับเปลียนพืนทีบางสว่นได้ตามความต้องการในแตล่ะช่วงเวลา ตงัแต่

หน่วยทีเลก็ทีสดุของทีวา่งไปจนถงึหนว่ยใหญ่ระดบัผงัโครงการ  มีรูปแบบทีเรียบงา่ย สวยงาม ลดการ

ใช้พลงังานในอาคาร และประยกุต์ให้เข้ากบัสภาวะของสงัคมเมืองในปัจจบุนั โดยยงัคงแสดงออก

ถึงเอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยไว้ได้ การออกแบบในครังนีเป็นการทดลองออกแบบจาก

แนวทางเลือกหนงึ โดยยงัมีอีกหลายทางเลือกทีสามารถนํามาใช้ออกแบบเพือให้งานสถาปัตยกรรม

สามารถชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนเมืองได้  
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A lot of projects and sources of knowledge that propagate and offer information 

and comprehension of Sufficiency Economy Philosophy principles of agricultural society 

widely exist. Nevertheless, some urban communities are unable to exploit and adapt such 

knowledge to utmost benefit in their daily livings. Some may have no opportunities to 

comprehend the knowledge while many view that it is a far away matter. Realizing a crucial 

problem on consequent findings, this paper is aimed at testing concepts to design a prototype 

and methods of architectural works, spaces and landscapes that enhance urban citizen’s 

good understandings on the Sufficiency Economy Philosophy principles. 

The study starts on collecting the urban communities’ definitive understandings 

on King Bhumibhol’s Sufficiency Economy Philosophy which are used as a basis together 

with the writer’s understanding for designing an architectural theory that consistently and 

relatively conforms to Thai architecture identity, for example Thai buildings. The definition of 

everyone’s balance of thought and doing and environment adaptability initiated as the theory 

of asymmetrical balance and adaptability is the master plan designing principles. 

The result of study and designing has pointed to asymmetrical balance       

architectural spaces of which certain parts are flexible at specific times; from the least unit to 

the large master plan. The prototype is simple, eye - attracting, less energy consuming, and 

adapted to current urban environment while showing Thai architectural identity. Anyhow the 

prototype is based on one option. Many other options are available for designing architectural 

works that can enhance urban citizen’s good understandings on the Sufficiency Economy 

Philosophy principles. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์อทุยานการเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ จะไมส่ามารถสาํเร็จ

ลลุว่งลงได้หากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัและบคุคลตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ทีได้มีสว่นช่วยในทัง้ทาง 

ตรงและทางอ้อมในการคดิ การออกแบบและเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ศกึษาขอแสดงความขอบ 

คณุในความกรุณาของทกุทา่นมา ณ ทีนี ้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาทิศ ชแูสง และ อาจารย์ ดร.นวลลกัษณ์ วสัสนัตชาต ิอาจารย์ที

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทัง้สองท่านทีชว่ยประคบัประคองให้การศกึษาในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ได้ 

 อาจารย์วนิดา พงึสนุทร ประธานกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ซงึได้ให้คําแนะนําทีดีใน

ทกุๆ ด้าน ทําให้การศกึษาในครัง้นีมี้ความสมบรูณ์ยิงขึน้ 

 รองศาสตราจารย์ ชยัสทิธิ ดา่นกิตตกิลุ ทีได้ให้ข้อคดิและแนะแนวทางในการพฒันา

การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี ทัง้ยงัเปิดมมุมองในการออกแบบโครงการ 

 อาจารย์ประกิจ ลคันผจง ทีได้ช่วยดแูลและชีแ้นะแนวทางในการทํางานมาโดยตลอด 

 นอกจากนีผู้้ศกึษาขอขอบคณุบคุคลและสถาบนัตา่งๆ ดงันี ้

 สํานกังานกปร. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนืองมาจากพระราชดําริและดาบ

ตํารวจ พนิิตย์ ปิตยุะ ในความอนเุคราะห์ข้อมลูด้านหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 อาจารย์สริิพร ดา่นสกลุ คณุอบุล แย้มเกตหุอม คณุวษิณ ุสขุเสริญ คณุสชุา สวุฒันางกรู 

และคณุกาญจนศกัด ิวฒุิศกัด ิผู้ให้คําแนะนําทีดี คอยให้ความช่วยเหลือ ทัง้ยงัช่วยจดุประกาย

ความคดิตลอดการทําวทิยานิพนธ์  

 อาจารย์ทกุท่านในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ทีได้ประสทิธิ

ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการศกึษาในมหาวทิยาลยั 

 สดุท้ายนี ้ผู้ศกึษาขอขอบคณุครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยงิบดิา มารดา ทีคอยดแูลและ

ให้กําลงัใจตลอดมา 

  

 




